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Conselho Municipal de Assistência Social – C O M A S 

São Mateus – ES 

Criado por Lei Municipal Nº 472/1996 

 

ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS – COMASSM 

 

Reunião realizada em 22/05/2018 – Horário 14:00 horas 

 

Às quatorze horas do dia vinte e dois de maio de dois mil e dezoito, na sede da Secretaria 

Municipal de Assistência Social de São Mateus/ES, situada à Rua Coronel Mateus Cunha, nº 

327 - Sernamby – São Mateus – CEP: 29930-510, reuniram-se os conselheiros nomeados pelo 

Decreto nº 8.775/2017. Representantes GOVERNAMENTAIS: as representantes da 

Secretaria Municipal de Finanças a Sra. Vera Lúcia Jorge de Oliveira – Titular e a Sra. Maria 

Helena Barros Fanticelle – Suplente (alterações encaminhadas em 14/05/2018); representante 

da Secretaria Municipal de Saúde a Sra. Débora Brumatti Coutinho – Suplente. 

Representantes NÃO-GOVERNAMENTAIS: representante que atua na área dos idosos – 

Sociedade Santa Rita de Cássia - Lar dos Velhinhos, o Sr. Fábio Dilson Silva Loures - Titular; 

representante de entidade que atua na área da pessoa com deficiência – APAE a Sra. Michelle 

Alves Muniz- Titular (alteração realizada pelo OF. nº 025/2018); representantes do Centro 

Cultural Araçá, a Sra. Lusiana Correia Gonçalves de Abreu – Titular e o Sr. Edercival 

Mesquita – Suplente (alterações realizadas pelo OF. nº 026/2018) e representante da Cáritas 

Diocesana de São Mateus, a Sra. Marizabel Venturini Signorelli - Suplente. Presentes a Sra. 

Camila Côgo Bonomo - Secretária Executiva dos Conselhos e demais que assinaram a lista de 

presença. Pauta nº 1: Avaliação das propostas das fornecedoras do PAA (Programa de 

Aquisição de Alimentos do Governo Federal) submetidas à CONAB (Companhia Nacional de 

Abastecimento); Pauta nº 2: Situação das inscrições/renovações das entidades e associações 

no Conselho; Pauta nº 3: Regulamentação das comissões de trabalho do Conselho; Pauta nº 

4: Outros assuntos de interesse do colegiado.  O Presidente iniciou a reunião proferindo as 

boas-vindas aos conselheiros. Pauta nº 1: A Sra. Lucélia, representante da FIBRIA, que 

presta assessoramento técnico as associações fornecedoras de alimentos, da região dos 

quilômetros (comunidades quilombolas), apresentou 4 (quatro) propostas de participação no 

PAA, sendo as organizações fornecedoras: Associação de Agricultores Quilombola da 
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Comunidade Dilô Barbosa; Associação de Pequenos Agricultores Rurais e Remanescentes de 

Quilombos da Comunidade Divino Espírito Santo; Associação dos Pequenos Produtores 

Rurais dos Remanescentes de Quilombos das Comunidades São Domingos de Cacimbas e 

Associação de Moradores de Pequenos, Produtores Rurais de Nova Vista I. As propostas 

foram protocoladas através do processo nº 008117/2018.  As 4 (quatro) propostas estão 

direcionadas ao CRAS, como entidades recebedoras. As propostas de participação no PAA, 

foram aprovadas pela plenária, por unanimidade e sem ressalvas.   Pauta nº 2: Tendo em 

vista a ausência da Conselheira Cristiane na presente reunião, a Secretária Executiva 

esclareceu que as instituições Centro Sociocultural e Ambiental José Bahia e Associação de 

Moradores do Bairro Santa Tereza - AMOSAT, ainda se encontravam com pendências 

referente as documentações, portanto não foi realizada a visita na referida instituição e 

associação, sendo realizada a visita somente na instituição Reconstruir a Vida.  A Secretária 

Executiva realizou a leitura do relatório de visita (o mesmo encontra-se em anexo a esta ata), 

em que constam os dados gerais dos responsáveis pela visita, caracterização das ofertas da 

entidade e parecer. A comissão sugeriu que o registro fosse deferido com ressalvas, pelo 

período de 3 (três) meses, para as referidas adequações, sendo posteriormente a instituição 

reavaliada pelo COMASSM, que deliberará referente a inscrição por tempo indeterminado.  

De acordo com as propostas da Comissão de Inscrição, no que se refere à inscrição do 

Reconstruir a Vida, e tendo em vista que o Conselho é deliberativo, a plenária aprovou por 

unanimidade o deferimento da inscrição por tempo determinado com ressalvas (Resolução 

COMAS nº 15/2018). Referente à inscrição da Sociedade Santa Rita de Cássia, Associação de 

Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE e Cáritas Diocesana, será deferida a inscrição por 

um período de 3 meses, para que o Conselho faça as adequações conforme a Resolução nº 

14/2014, reavaliação da inscrição por tempo indeterminado. Em relação ao Centro 

Sociocultural e Ambiental José Bahia, ficou deliberado pelo conselho o envio de ofício para a 

referida instituição, agendando visita a ser realizada no dia 28 de maio de 2018, sendo os 

Conselheiros: Carlos Sérgio, Marizabel e Rosimar.  Pauta nº 3: A Secretária Executiva 

apresenta aos Conselheiros a Resolução nº 14/2014, que esclarece que as inscrições no 

Conselho Municipal de Assistência Social devem ser concedidas por tempo indeterminado, 

orientando que até o dia 31 de abril de cada ano as instituições devem encaminhar ao 

Conselho Municipal, relatório de atividades do ano anterior e plano de ação do ano vigente. 

Esclarece ainda que o COMASSM anteriormente não seguia as orientações da referida 

resolução, sendo a inscrição concedida por um período de 1 (um) ano. Dessa forma o 

Conselho deliberou que a partir da presente data, para concessão das inscrições, seguirá as 
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orientações da Resolução nº 14/2014, elaborando uma resolução municipal para regulamentar 

os parâmetros para concessão da inscrição de entidades, organizações, serviços, programas, 

projetos e benefícios socioassistenciais. Pauta nº 4. O Presidente deu por encerrada a reunião, 

eu Camila Côgo Bonomo, Secretária Executiva deste Conselho, lavrei a presente ata que após 

lida e aprovada vai assinada por mim e por todos os conselheiros presentes. São Mateus-ES, 

vinte e dois de maio de dois mil e dezoito. 

  

Fábio Dilson Silva Loures     Camila Côgo Bonomo 

Presidente do COMAS   Secretária Executiva 

 

Débora Brumatti Coutinho   Vera Lúcia Jorge de Oliveira 

Suplente – Saúde    Titular - Finanças

Maria Helena Barros Fanticelle  Marizabel Venturini Signorelli 

Suplente – Finanças    Suplente – Cáritas Diocesana 

 

Lusiana C. Gonçalves de Abreu  Edercival Mesquita  

Titular – Centro Cultural Araçá                    Suplente - Centro Cultural Araçá                         

 

Michelle Alves Muniz 

Titular -  APAE                         

         

                             

 

 

 

 

 

                                       

 


